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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan produk mango 

cake dengan substitusi tepung biji mangga yang dapat disukai oleh masyarakat. 

Peneliti menggariskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan 

penelitian ini dengan model prosedural yang bersifat deskriptif. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dibahas pada Bab I, tentang 

perendaman kapur sirih terhadap biji durian dan penelitian biji mangga dengan 

merendam biji mangga ke dalam Natrium Bisulfit yang setelah itu akan melalui 

proses blanching. Maka akan dilakukan pengembangan untuk penelitian ini 

dengan melakukan tahap awal yaitu peneliti akan membuat tepung biji mangga. 

Jenis biji mangga yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji mangga 

arumanis yang diberikan tiga perlakuan, yaitu biji mangga segar tanpa perlakuan, 

direndam dalam air kapur sirih, dan direndam dalam air dengan penambahan 

Natrium Bilsufit. Kemudian akan melalui proses blanching, pengeringan biji 

dengan mesin dehydrator, dan penggilingan biji menjadi bubuk. Tahap 

selanjutnya, hasil tepung biji mangga akan diayak dengan tujuan mendapatkan 

hasil tepung yang halus. Tahap akhir, peneliti melakukan uji organoleptik, uji 

ANOVA, uji laboratorium, dan uji minat pasar. 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

 Prosedur pengembangan pada penelitian ini adalah membandingkan data 

yang didapat dari jurnal, penelitian terdahulu,  dan artikel-artikel yang berkaitan 

dengan pembuatan tepung biji mangga untuk menghasilkan produk mango cake 

yang dapat disukai panelis. Pada penelitian ini dilakukan substitusi tepung biji 

mangga dengan konsentrasi 0 gram, 10 gram, 20 gram, dan 30 gram. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Dalam pelaksanaan penelitian mango cake dengan menggunakan substitusi 

tepung biji mangga dibutuhkan beberapa bahan dan alat antara lain: 

1. Bahan 

 Penelitian mango cake dengan ini melakukan eksperimen sebanyak empat 

kali. Keempat eksperimen ini akan digunakan sebagai bahan uji organoleptik 

untuk mengetahui minat panelis dan uji laboratorium untuk mengetahui nilai gizi 

yang terdapat dalam mango cake.  Bahan utama yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah biji mangga. Berikut ini bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat 

mango cake dengan menggunakan tepung biji mangga: 

Tabel 3.1        Bahan yang Diperlukan dalam Penelitian 

No. Bahan Jumlah Satuan Jumlah 

1. Tepung Biji Mangga 30 g 2.000 

2. Tepung Terigu Serbaguna 158 g 1.580 

3. Gula 150 g 1.800 

4. Telur 2 pcs 6.000 

5. Garam 4 g 200 

6. Mentega 90 g 2.000 

7. Baking Powder 12 g 500 

8. Mangga Arumanis 126 g 3.780 

Total untuk 630 gram 17.860 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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2. Peralatan Penelitian 

 Peralatan yang akan digunakan dalam proses penelitian, antara lain: 

Tabel 3.2        Peralatan yang Diperlukan dalam Penelitian 

No. Alat Keterangan Jumlah Satuan Jumlah Harga 

(Rp) 

1. Timbangan 

Digital 

Untuk menimbang 

bahan 

1 Buah 150.000 

2. Bowl Besar Untuk 

mencampurkan 

bahan kering 

1 Buah 55.000 

3. Bowl kecil Untuk 

mencampurkan 

bahan basah 

3 Buah 39.000 

4. Pisau Untuk memotong 

bahan 

1 Buah 100.000 

5. Dehydrator Untuk 

mengeringkan biji 

mangga 

1 Buah 8.736.000 

6. Penggiling 

tepung 

Untuk menggiling 

biji mangga 

menjadi tepung 

1 Buah 1.320.000 

7. Saringan Untuk menyaring 

hasil penggilingan 

biji mangga 

1 Buah 20.000 

8. Mixer Untuk mengaduk 

bahan 

1 Buah 50.000 

9. Oven Untuk 

memanggang 

mango cake 

1 Buah 650.000 

10. Blender Untuk 

menghaluskan 

mangga 

1 Buah 380.000 

Total 11.500.000 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini membutuhkan waktu sekitar lima bulan yaitu pada bulan 

November 2018-Maret 2019. Lokasi penelitian ini diadakan di Universitas 

Ciputra dan di Made Selatan RT 3 RW 6, Sambikerep. 

Tabel 3.3        Waktu dan Tempat Penelitian 
No Hari, Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1. Senin, 11 

Februari 2019 

Perendaman air kapur sirih dan 

Natrium Bisulfit pada biji mangga 

Made Selatan RT 3 

RW 6, Sambikerep 

Pembuatan tepung biji mangga 

(pengeringan, penggilingan, dan 

pengayakan) 

Universitas Ciputra 

2. Selasa, 12 

Februari 2019 

Perendaman air kapur sirih dan 

Natrium Bisulfit pada biji mangga 

Made Selatan RT 3 

RW 6, Sambikerep 

Pembuatan tepung biji mangga 

(pengeringan, penggilingan, dan 

pengayakan) 

Universitas Ciputra 

3. Rabu, 15 Februari 

2019 

Perendaman air kapur sirih dan 

Natrium Bisulfit pada biji mangga 

Made Selatan RT 3 

RW 6, Sambikerep 

Pembuatan tepung biji mangga 

(pengeringan, penggilingan, dan 

pengayakan) 

Universitas Ciputra 

4. Kamis, 14 

Februari 2019 

Eksperimen pertama pembuatan 

mango cake dengan menggunakan 

tepung biji mangga dan uji 

organoleptik pertama kepada 30 

panelis 

Universitas Ciputra 

5. Jumat, 15 

Februari 2019 

Eksperimen kedua pembuatan 

mango cake dengan menggunakan 

tepung biji mangga dan uji 

organoleptik kepada 30 panelis 

Universitas Ciputra 

6. Senin, 18 

Februari 2019 

Eksperimen ketiga pembuatan 

mango cake dengan menggunakan 

tepung biji mangga dan uji 

organoleptik kepada 30 panelis 

Universitas Ciputra 

7. Rabu, 20 Februari 

2019 

Pembuatan sample untuk uji 

laboratorium 

Universitas Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

 

 



26 

 

Tabel 3.3        Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 
No Hari, Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

7. Rabu, 20 Februari 

2019 

Uji laboratorium mango cake 

dengan menggunakan tepung biji 

mangga untuk mengetahui 

kandungan di dalamnya 

Balai Riset dan 

Standardisasi Industri 

Kementrian 

Perindustrian Surabaya 

8. Kamis, 14 Maret 

2019 

Survei penerimaan pasar dan 

panelis 

Universitas Ciputra 

9. Jumat, 15 Maret 

2019 

Survei penerimaan pasar dan 

panelis 

Universitas Ciputra 

10. Selasa, 12 Maret 

2019 

Pengambilan hasil uji 

laboratorium 

Balai Riset dan 

Standardisasi Industri 

Kementrian 

Perindustrian Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.2.3 Proses Pembuatan Tepung Biji Mangga 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Biji Mangga 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Keterangan: 

1. Biji mangga yang didapat diproses dengan pengupasan dan pemisahan biji 

mangga dari kulit biji mangga. 

2. Timbang biji mangga menjadi tiga tempat dan cuci sampai bersih. 

 

Biji 

Mangga 
Dikupas Dicuci 

Dilakukan 

Perlakuan 
Dicuci 

Dicuci Diblanch Diiris Dikeringkan Dihaluskan 

Diayak

 
 Diiris 

Tepung Biji 

Mangga Siap 

Dipakai 
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3. Rendam biji mangga dengan air kapur sirih dan Natrium Bisulfit 

(NaHSO3) masing-masing 4 jam 40 menit. Simpan semua biji mangga di 

suhu ruang. Lalu cuci. 

4. Blanching biji mangga dengan air panas selama 10 menit. Lalu cuci. 

5. Iris biji mangga menjadi ukuran 2-3 milimeter. 

6. Keringkan biji mangga dengan dehydrator dengan suhu 50°C selama 6 

jam. 

7. Giling biji mangga dengan mesin penggiling tepung. 

8. Ayak tepung biji mangga dengan saringan 80 mesh. Simpan hasil tepung 

biji mangga yang sudah jadi. 

 

3.2.4 Proses Pembuatan Mango Cake 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Mango Cake 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Keterangan: 

1. Timbang bahan gula, mentega, telur, tepung biji mangga, tepung terigu, 

garam, baking powder, dan puree mangga untuk pembuatan mango cake. 

2. Ayak bahan tepung biji mangga, tepung terigu, baking powder, dan garam 

dalam satu bowl. 
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3. Kocok gula dan mentega dengan mixer sampai halus dan berwarna agak 

putih. 

4. Tambahkan tepung biji mangga, tepung terigu, baking powder, dan garam 

kedalam adonan sedikit demi sedikit, aduk. 

5. Tambahkan telur satu per satu dan manga yang sudah dihaluskan, aduk. 

6. Lalu cetak adonan ke dalam cetakan dan bake adonan dengan suhu 160˚ C 

selama 40 menit. 

7. Dinginkan cake yang sudah jadi. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Dalam penelitian ini uji coba produk dilakukan dengan tujuan untuk 

mengumpulkan data-data yang bisa dijadikan sebagai dasar penetapan kelayakan 

produk mango cake yang dihasilkan dan bagian ini terdiri dari: desain uji coba, 

subjek uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel menggunakan teknik simple random 

sampling. Menurut Sujarweni (2014:69) simple random sampling adalah 

“pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.” 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Uji coba produk dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang nantinya 

digunakan dalam menetapkan kelayakan produk mango cake. Desain uji coba 

produk secara lengkap dilakukan dalam tiga tahap, yaitu uji perseorangan, uji 
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kelompok kecil, dan uji kelompok besar. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji perseorangan dan uji kelompok kecil. 

1. Uji Perseorangan 

Dalam tahap ini peneliti melakukan uji perseorangan dengan menentukan 

bahan yang akan digunakan dalam pembuatan mango cake. Hal ini dilakukan 

untuk menganalisis produk dan dapat melakukan revisi. 

2. Uji Kelompok Kecil 

Uji kelompok kecil adalah pengumpulan data uji coba yang menggunakan 

kuesioner kepada 30 panelis dalam satu hari. Uji coba yang dilakukan terharap 

panelis adalah untuk mengetahui kesukaan panelis akan aroma, warna, rasa, dan 

tekstur terhadap produk mango cake. 

Tabel 3.4        Tabel Desain Uji Coba 

Nama Bahan F010 F110 F220 F330 
NA

110 

NA

220 

NA

330 

KS

110 

KS

220 

KS

330 

Tepung Biji Mangga 0 10 20 30 10 20 30 10 20 30 

Tepung Terigu 188 178 168 158 178 168 158 178 168 158 

Baking Powder 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Garam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Mentega 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Gula 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Vanili 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Mangga 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba yang dipakai dalam penelitian didapat dari subjek yang 

bukan ahli. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berada di 

Universitas Ciputra. 
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3.3.3 Jenis Data 

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti 

dengan tujuan mengatasi masalah dalam penelitian (Humas, 2018). Pengumpulan 

data primer yang diambil peneliti adalah data yang menggunakan kuesioner 

kalimat yang nanti akan diubah menjadi angka dan merupakan data kuantitatif. 

Data sekunder adalah penelitian yang dapat dilakukan untuk lingkup yang 

sangat luas dengan memanfaatkan data yang sudah matang dan dapat dilakukan 

secara sederhana dengan menghubungkan beberapa variabel (Martono, 2011). 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh 

data sebagai pendukung dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan 

melakukan uji organoleptik, uji ANOVA, uji laboratorium, dan uji minat pasar. 

Semua panelis akan diminta untuk mencicipi mango cake dengan substitusi 

tepung biji mangga.  

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut  Smith (2014:332) statistik merupakan cabang dari metode ilmiah 

yang behubungan dengan data yang diperoleh dengan cara menghitung atau  

mengukur sifat populasi fenomena alam. 

Peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari uji organoleptik untuk 

mendapatkan hasil rata-rata mengenai aroma, warna, rasa, dan tekstur dari panelis, 

lalu hasil dari uji organoleptik akan dilakukan uji ANOVA  yang bertujuan untuk 
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mengetahui nilai tertinggi kesukaan panelis terhadap produk mango cake. Setelah 

itu akan dilanjutkan dengan uji laboratorium. Uji laboratorium ini dilakukan 

bertujuan untuk menguji kadar protein dan karbohidrat. Peneliti akan 

menganalisis eksperimen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X. Dari penelitian 

tersebut, maka peneliti dapat mengetahui komposisi yang tepat dalam pembuatan 

produk mango cake dengan substitusi tepung biji mangga yang terbaik. 

1. Metode Eksperimen 

Dalam penelitian ini, peneliti membuat sembilan eksperimen berdasarkan 

kadar penambahan tepung biji mangga dan satu eksperimen sebagai kontrol dalam 

pembuatan mango cake untuk menentukan kadar penambahan tepung biji mangga 

yang tepat terhadap kesukaan panelis. Eksperimen ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui perubahan aroma, warna, rasa, dan tekstur terhadap mango 

cake.  

2. Metode Observasi 

Dalam penelitian observasi ini yang dilakukan adalah  melakukan 

perbandingan hasil akhir dari empat eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. 

Eksperimen yang dilakukan peneliti adalah pembuatan mango cake dengan 

jumlah persentase tepung biji mangga yang berbeda-beda, dan dari hasil 

eksperimen tersebut akan dilakukan uji organoleptik dan uji laboratorium. 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dibuat dengan tujuan untuk mengetahui minat panelis 

terhadap mango cake dengan melakukan substitusi tepung biji mangga. Uji 

organoleptik ini dilakukan dengan cara membagikan tester dan kuesioner. Hal-hal 



32 

 

yang diujikan pada penelitian ini adalah aroma, rasa, warna, dan tekstur dengan 

melakukan empat sampel eksperimen. Sampel pertama menggunakan 0 gram 

tepung biji mangga, sampel kedua menggunakan substitusi 10 gram tepung biji 

mangga, sampel ketiga menggunakan substitusi 20 gram tepung biji mangga, dan 

sampel keempat menggunakan substitusi 30 gram tepung biji mangga. Keempat 

sampel tersebut akan diujikan kepada 30 panelis dan hasil dari sampel yang 

terpilih akan diuji di laboratorium. 

4. Uji ANOVA 

Uji ANOVA adalah teknik analisis data dalam penelitian berdasarkan data 

yang didapat. Dalam tahap penelitian ini, data yang dipakai adalah kuesioner yang 

dibagikan kepada panelis secara acak dengan memberikan tester sehingga panelis 

dapat menilai kesukaan panelis terhadap produk. 

5. Uji Laboratorium 

Dalam penelitian tepung biji mangga terhadap proses pembuatan mango 

cake ini, peneliti melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan 

protein dan karbohidrat pada mango cake tepung biji mangga. Uji laboratorium ini 

akan dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya di Jalan Jagir 

Wonokromo Nomor 360, Surabaya. Hasil data uji laboratorium akan dianalisis 

dan disimpulkan. 

6. Uji Minat Pasar 

Uji minat pasar dilakukan untuk mengetahui minat responden terhadap 

mango cake dengan substitusi tepung biji mangga yang telah dikemas dan siap 

jual. 
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7. Statistik Deskriptif 

Pada dasarnya pengolahan data statistik adalah proses pemberian identitas 

terhadap data penelitian melalui angka-angka yang dapat dipercaya dan tepat 

(Supranto, 2008:22). Dalam penelitian pembuatan mango cake dengan substitusi 

tepung biji mangga, peneliti menggunakan metode statistik deskriptif untuk 

mengolah data uji organoleptik (aroma, rasa, warna, dan tekstur) dengan 

membagikan sampel produk mango cake kepada 30 panelis dengan melakukan 

tiga pengulangan. Metode ini dapat membantu peneliti mempermudah 

menganalisis data yang tepat. 

 


